
Årsmöte   med   The Scandinavian CW Activity Group   i Vårgårda den 26 april   
2008.

Närvarande: SM6CTQ, SM5CCE, SM5KRI, SM7CBS, SM5IAJ, SM6AZZ, 
SM6DER, SM5COP, SM7LZQ, SM7EQL samt SM1TDE. 
SM5HJZ – QTC-redaktör.

1. Ordföranden SM6CTQ förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande för årsmötet SM6CTQ

3. Som årsmötessekreterare fann mötet SM1TDE lämplig.

4. Till att justera protokollet valdes SM7EQL och SM6DER.

5. Dagordningen godkänd efter ändring. Mötet har varit utlyst i Newsletter 
samt på hemsidan mer än en månad innan mötet vilket är helt i enlighet 
med stadgarna. Mötet biföll detta. 

6. Verksamhetsberättelse samt kassarapporter upplästa av respektive 
författare (SM1TDE och SM5CCE) och godkända av mötet. Trots förra 
årets underskott – främst beroende på sponsringen av 3B7C - har 
föreningen ett kapital på 42537 kr.

7. Revisorn SM5KRI:s revisionsberättelse upplästes av Krister själv och 
godkändes.

8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

9. Styrelseval enligt följande: vice ordförande SM0OY, sekreterare 
SM1TDE, QRP-manager SM5GRD samt SL-SM SM1TDE.

10.Till revisor valdes SM5KRI med SM6DER som ersättare.



11.SM7EQL fick av mötet fortsatt förtroende som sammankallande för 
valberedningen med SM6CTP som bisittare.

12.SM5CCE förevisade de nya plaketter som nu ersatt telegrafinyckeln som 
pris i SKD. Ettan får guld, tvåan silver samt trean brons. 

SM5CCE:s förslag om att skicka ut inbetalningskort med nästa NL bifölls 
av mötet. Torde öka antalet inbetalde avgifter! 

Telegrafitröjor: SCAG har fått ta över G3TUX design. Vi kommer trycka 
upp tröjor med texten ”CW OPERATOR, en sju cm hög SCAG logga 
med fördel tryckt på armen samt rättvänd mikrofonförbudsskylt. Trycket 
blir på framsidan. SM1TDE fortsätter med ärendet.

13.Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

14.Årsavgiften fastställdes till oförändrade 100 kronor.

15.Övriga frågor. SM7EQL föreslog 3530 kHz dagligen vid åttatiden på 
kvällen som skedtid, vi skall visa att vi är aktiva! Information skall ut i 
QTC samt på SSA.SE.

Mötet beslutade att göra en gemensam kraftsamling gällandes bidrag till 
NL.

SM5KRI övertar sysslan som kontaktperson mot EUCW. Lämpligt då det 
kan generera en och annan tryckbar sak till NL!

16.Nästa årsmöte kommer, om platsen är lämplig, hållas i samband med 
nästa SSA årsmöte.

17.SM6CTQ förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för visat 
intresse,

Vid protokollet Justerat Justerat

Eric Wennström Bengt Falkenberg Sten Wahlskog
SM1TDE SM7EQL SM6DER


